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  الصوتيات النطقية. ٣
 vocal     يتولى توليد األصوات اللغوية جهاز في اإلنسان يدعى الجهاز الـصوتي  

tract  .      مـن األعـضاء  الواقعـة بـين الـرقيقتين           .  ١. ٣ويتكون كما في الشكل

الصوتيتين من جهة وبين فتحتي األنف والشفتين من الجهة األخرى ، بما فـي ذلـك                

. ومن الجهاز الصوتي تخرج جميع األصوات اللغوية        . والشفتين  الرقيقتين الصوتيتين   

ولكي تخرج األصوات من الجهاز الصوتي فإنه يحتاج إلى مصدر للطاقة وبدونـه ال              

نه مجرد محول   إإذ  . فهو يشبه المذياع دون طاقة كهربائية       . يمكن أن ُيصِدر أصواتاً     

وائية إلى طاقة فيزيائية مـصدراً      بمعنى أنه يحول الطاقة اله    . للطاقة من نوع إلى آخر    

  .أصواتاً متباينة الخصائص من حيث التردد والشدة 

     والمصدر الذي يزود الجهاز الصوتي  بالطاقة  هو الجهاز التنفسي الذي يتكـون              

والجهاز التنفسي هنا يمتد من     . من القفص الصدري بما فيه من رئتين وقصبة هوائية          

فالهواء داخـل الجهـاز     . حويصالت الهوائية داخل الرئتين     الرقيقتين الصوتيتين إلى ال   

  . التنفسي هو مخزون الطاقة للجهاز الصوتي
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  . أعضاء النطق في الجهاز الصوتي.١. ٣الشكل 

 الرقيقتان الصوتيتان

 الحنك اللين

 مؤخر اللسان

 جذر اللسان
 لسان المزمار

  الحنك الصلب

  اللثة

  الثنايا

  طرف اللسان

  وسط اللسان

   الحلقجدار

 مقدم اللسان
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 التجويف الفموي

 التجويف األنفي

 التجويف الحلقي

  الحنجرة

   الرئتان

  اللسان

  الشفتان

  فتحتا األنف

  القصبة الهوائية

   الجهاز الصوتي والجهاز التنفسي.٣.٢الشكل



  الصوتيات النطقية. ٣    الصوتيات العربية
  

-    -  ٢٢

 يزيد حجم الهـواء     – دخول الهواء إلى الرئتين      –     فعند انتفاخ الرئتين أثناء الشهيق      

 فـي   – خروج الهواء مـن الـرئتين        –ر  داخلهما فيستخدمه الجهاز الصوتي أثناء الزفي     

ورغم أن الجهاز الصوتي يمكن أن يصدر أصـواتاً أثنـاء           . إصدار األصوات اللغوية    

  .الشهيق إال أنه ال تُعرف لغة بشرية تستخدم هذه الطريقة في إخراج أصواتها 

    الجهاز التنفسي هو المصدر األساس لمعظم األصوات اللغويـة لجميـع اللغـات             

وتـسمى األصـوات    . كما أنه المصدر الوحيد لجميع أصوات اللغة العربية         . البشرية  

  وهناك لغات تستخدم  pulmonicالتي تعتمد على الجهاز التنفسي باألصوات الرئوية 

  .مصادر أخرى للطاقة غير الرئتين في إخراج بعض أصواتها 

ل نيجيريا ، ولغات         فلغة الهوسة ، على سبيل المثال ، وهي اللغة الرئيسة في شما           

أفريقية وهندية أمريكية أخرى تستخدم الحنجرة بمعزل عن الرئتين في الـتحكم فـي              

وذلك بغلق الـرقيقتين الـصوتيتين ،       .  الهواء الداخل والخارج عبر الجهاز الصوتي       

ومن ثم عزل الهواء داخل الرئتين عن الهواء فوق الرقيقتين الصوتيتين ، ثم رفـع أو                

. فتعمل الحنجرة عمل المكبس     .  الحاوية على الرقيقتين الصوتيتين      –خفض الحنجرة   

فعند رفع الحنجرة يندفع الهواء إلى خارج        . glottalicوتسمى هذه الوسيلة بالحنجرية     

وعند خفض   . ejectivesالجهاز الصوتي ، فيمكن التحكم فيه إلصدار أصوات قذفية          

   .implosivesية داخلية الحنجرة يمكن إصدار أصوات تسمى أصوات انفجار
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 للطاقة يسمى طبقي    آخر     وتستخدم لغات أخرى مثل لغة الزولو في أفريقيا مصدراً          

velaric           إذ ُيدفع اللسان بأكمله إلى     .   نسبة إلى انطباق مؤخر اللسان على الحنك اللين

لـى   أو هما معاً ، وُيبقى ع      هأعلى لينطبق على الحنك ثم ُيخفض وسط اللسان أو مقدم         

مؤخرة اللسان مالمسة الحنك اللين مما يؤدي إلى خفض ضغط الهـواء داخـل الفـم                

هذه األصوات مثل صـوت القُبلـة        . clicksفيصدر عن ذلك أصوات تسمى طقطقة       

  .واألصوات التي نصدرها أحياناً لنداء بعض الحيوانات األليفة 

 مصدراً air-stream  mechanism     إذن يستخدم الجهاز الصوتي اآللية الهوائية  

والذي يهمنا هنا   . رئوي ، وحنجري ، وطبقي    : وهذه اآللية ذات أشكال ثالثة      . للطاقة  

ربية على الجهاز   إذ تعتمد جميع أصوات اللغة الع     . هو الرئوي الذي ينتج عن الرئتين       

 بعض حاالت العيوب الخلقية للجهاز الصوتي وعنـدها قـد يعتمـد             االتنفسي فيما عد  

وألهمية الجهاز التنفسي   . لى مصادر أخرى للطاقة غير المصدر الرئوي        المصابون ع 

  . بالنسبة ألصوات العربية فإننا سنعرض له بتفصيل أكثر 

  

   . Respiratory Systemالجهاز التنفسي .  ١. ٣

    يتكون الجهاز التنفسي من القصبة الهوائية ، والشعبتين الهوائيتين ، والرئتين بمـا             

 وحويصالت هوائية ، والقفص الصدري ومـا يحويـه مـن أضـلع              تحويه من شعب  

  . ) .٢. ٣الشكل (وعضالت متعددة 
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أي أن   . إحيائيـة      كما هو معلوم فإن الوظيفة األساسية للجهاز التنفسي هي وظيفة           

مهمة الجهاز التنفسي األولى هي إيصال الهواء إلى كريات الدم الحمراء ، حيث تـتم               

 ، فيحل غاز األكسجين محل غاز ثاني أكسيد الكربون في كريات            عملية تبادل الغازات  

إال أن الجهاز الصوتي يوظف الهواء الخارج من القصبة الهوائية لتوليد           . الدم الحمراء   

موجات صوتية ، مثلما يستفيد اإلنسان من مصبات مياه األنهار فـي توليـد الطاقـة                

  .الكهربائية 

حويصالت الهوائية لتفريغ حمولتها من ثاني أكـسيد        فتمر كرات الدم الحمراء في ال     

الكربون والتزود باألكسجين وبذلك تكون وظيفة الرئتين والقصبات الهوائيـة إيـصال            

. إال أن الرئتين ال تقومان بعملية الزفيـر والـشهيق           . الهواء إلى كرات الدم الحمراء      

. ٣ضالت ، والـشكل     فهذه العملية يقوم بها القفص الصدري بما يحويه من ضلوع وع          

يبين الشبه الكبير بين المكبس الذي يمثل القفص الصدري ، والبالون الذي يمثـل              .  ٣

  .الرئتين

     فعند اتساع القفص الصدري يزيد حجم الرئتين ويقل ضغط الهواء داخلهما ممـا             

وعند تقلص القفص الصدري يقل حجـم       . يدفع بالهواء الخارجي للدخول إلى الرئتين       

ن ويؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الهواء داخلهما فيندفع الهواء من داخل الـرئتين              الرئتي

  .إلى الخارج 
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علـى البـالون ) الشبيه بـالقفص الـصدري    (المكبس يبين تأثير.٣. ٣الشكل  
فعندما يضغط المكبس على البالون فإن ضغط الهـواء داخـل           ) . الشبيه بالرئة (

وعلى العكس مـن ذلـك عنـدما        ) . أ(البالون يرتفع فيندفع الهواء إلى الخارج       
ُيْسَحب المكبس إلى الخارج فإن ضغط الهواء داخل البـالون يـنخفض فينـدفع              

  ).ب(ن الخارج إلى داخل البالون الهواء م

 أ ب

 املكبس

 البالون

 اهلواء
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 زوجاً من الضلوع تتصل في المؤخرة بـالعمود         ١٢     يتكون القفص الصدري من     

أما الزوجان السفليان   . الفقري ، وتتصل العشرة أزواج العليا منها بالقص في المقدمة           

  . نفصالن في المقدمة فم

     وفي حالة الشهيق تقوم عدة عضالت تقع بين الضلوع برفع الـضلوع العـشرين              

 وهو المحدب تجاه الرئتين فـي وضـعه         -العليا إلى أعلى بينما يقوم الحجاب الحاجز        

كما يقوم الحجاب الحاجز فـي      .   بدفع األربعة ضلوع السفلى إلى الخارج         -الطبيعي  

هذه العملية تسبب اتساعاً في     . تسطح منهياً بذلك حالة التقوس إلى أعلى        الوقت نفسه بال  

حجم القفص الصدري ، ويقابلها عملية معاكسة تُقلّص من حجم القفص الصدري أثناء             

أي أن الضلوع العشرين تتجه إلى أسفل بينما تندفع الضلوع األربعـة إلـى              . الزفير  

كل هذه العملية تقلل من حجـم       . الرئتين  الداخل ، ويتحدب الحجاب الحاجز في اتجاه        

  .التجويف الصدري 

     وتختلف سعة الجهاز التنفسي من شخص إلى آخر كمـا تختلـف حـسب الـسن            

إذ تصل السعة عند األطفال لتراً واحداً وتتزايد مع تقدم السن إلى أن تـصل        . والجنس  

لتنفسي عادة تكـون    كما أن سعة الجهاز ا    . إلى ما يقرب من خمسة لترات عند البلوغ         

  .أكبر عند الذكور منها عند اإلناث 

بر الجهد الذي يبذلـه     فكلما ك .     وتختلف سرعة التنفس حسب وضع اإلنسان وسنّه        

أمـا  .  زاد عدد مرات تنفسه ، وتكون عملية التنفس أقل سرعة في حالة النوم               اإلنسان
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 مرة في الدقيقة ،     ٩٠  إلى    ٣٠  الوالدة فيتراوح عدد مرات تنفسهم من      واألطفال  حديث  

  . مرة في الدقيقة ٢٢ و ١٠فتتراوح بين . وتتقلص تدريجيا بتقدم السن 

      وال يتم ملء كل التجويف الصدري أثناء التنفس ، كما ال يتم  تفريغه تماماً مـن                 

في حالة الـشهيق    % ٨٠إذ تتراوح نسبة ملء التجويف الصدري بالهواء بين         . الهواء  

ولو فُرِّغت الرئتان من الهـواء تمامـاً لتهـشّم  القفـص             . حالة  الزفير    في  % ٣٥و

  . الصدري 

ففي حالة االسترخاء تستغرق    .     وتتباين فترات الزفير والشهيق حسب حالة اإلنسان        

. من زمن الدورة الكاملة للتـنفس       % ٦٠وتستغرق عملية الزفير    % ٤٠عملية الشهيق   

وهـذا  % ٩٠والزفيـر   % ١٠ة التحدث بصوت عال     بينما تكون نسبة الشهيق في حال     

يعطي زمناً أطول لعملية التحدث التي تتم أثناء الزفير ، بينما ال تستغرق عملية الشهيق               

سوى وقتاً ضئيالً ، مما يتيح للمتحدث أطول زمن ممكن للحديث دون االنقطاع للتزود              

  .) . ٤. ٣الشكل ( بالهواء إال لوقت قصير 

تفادة من الهواء داخل الجهاز التنفسي في النطق فإن الجهاز الصوتي               ولكي تتم االس  

أي أّن الفرق بين ضغط الهواء داخل الجهاز        . يحتاج إلى هواء ذي ضغط مرتفع نسبياً        

وعادة ما يكون ضغط الهواء     . التنفسي وخارجه يجب أن يكون كافياً إلصدار الصوت         

 ، وال يكون هناك  تذبـذب يـذكر فـي             الماء  أثناء الكالم   /سم٣٠ - ٧داخل  الرئتين    
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ولكنه يرتفع قليالً عند    . درجة ضغط الهواء داخل الرئتين أثناء نطق األصوات اللغوية          

  .التأكيد على كلمة أو صوت أو عند التحدث بصوت عال 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .٣.٤الشكل 
الرسم البياني هنا يبين كمية الهواء داخل التجويف الـصـدري وزمـن            

أثنـاء  ) من اليمين إلى اليسار   (األولى  . الزفير والشهيق في ثالث حاالت      
الثانيـة أثنـاء    . الهمس ، حيث يكون الفرق بين الشهيق والزفير قلـيال           

دث بصوت عادي ونالحظ كيف يزداد الفرق بـين فترتـي الزفيـر             التح
مـن  % ١٠أما في الحالة الثالثة ، فإن الشهيق ال يشكل سوى           . والشهيق  

  . منها % ٩٠دورة التنفس التي يستغرق الزفير ما نسبته 

 
سبة
ن

 
سعة

ال
 

وية
لحي
ا

 

  الزمن

 همس صوت عادي  التحدث بصوت عال

 
١٠

 %
هيق

ش
%١٠٠ زفير% ٩٠ 
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   . Vocal Tractالجهاز الصوتي .  ٢. ٣

ى القصبة الهوائية إلى الحويصالت الهوائية         نظراً لتركيبة الممرات الهوائية من أعل     

فإن مرور الهواء من وإلى الرئة داخل هذه الممرات ال يولّد صوتاً لغوياً ؛ وذلـك ألن                 

هذه الممرات مكوَّنة من غضاريف على شكل حلقات أو شبه حلقات مما يجعلها دائمـاً               

  .مفتوحة فيمر الهواء عبرها بحرية تامة 

فهـذه  .  في التجاويف التي تقع في الحنجـرة ومـا فوقهـا                 إال أن الوضع يختلف   

التجاويف يمكن التحكم فيها بالتحكم في مرور الهواء عبرها مما يولّد أصواتاً متعـددة              

فالهواء الخارج من الرئتين يشبه الهواء الخارج من البالـون في الـشكل    . الخصائص  

ولكن عند التـضييق علـى      . ، حيث ال يحدث خروج الهواء بحرية صوتاً         .  أ. ٥. ٣

والذي يحدث في   . ) . ب. ٥. ٣الشكل  ( الهواء الخارج من البالون فإنه يصدر صوتاً        

. ب. ٥. ٣الجهاز الصوتي أثناء الكالم هو عملية مشابهة لتلك الموضحة في الـشكل             

حيث يتم التضييق على الهواء الخارج بطرق مختلفة مما يتسبب في صدور أصـوات              

  .ب طريقة التضييق ومكانه في الجهاز الصوتي مختلفة أيضاً حس
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 .٥. ٣الشكل 
يبين هذا الشكل كيف يؤدي التضييق على مجرى الهواء إلى إصدار موجـات             

ففي الشكل األول يخرج الهواء من البـالون بحريـة دون إصـدار             . ية  صوت
أما في الشكل الثـاني فـإن       ) . أ(صوت وذلك نتيجة لوجود األنبوب الصلب       

التضييق الناتج عن سحب عنق البالون يؤدي إلى اضـطراب فـي الهــواء              
  ) .ب(الخارج من البالون مصدراً بذلك موجات صوتية 

 أ  ب
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    وإذا أردنا التعرف على الجهاز الصوتي من الناحية التشريحية فإننا نجده يتكـون             

الحنجـرة ، والتجويـف الحلقـي ، والتجويـف الفمـوي ،             : من أربعة تجاويف هي     

تحوي أعضاء لكل منهـا دور فـي        هذه التجاويف   .) . ٦. ٣الشكل  (والتجويف األنفي   

إذ . وهذه األعضاء تعمل بدقة وانسجام دقيقين فيما بينهـا          . إخراج األصوات اللغوية    

وتتلقى األوامر من الدماغ عبر     .  عضلة مرتبطة بالدماغ     ١٠٠يتحكم فيها ما يقرب من      

  :وفيما يلي وصف شامل لمكونات الجهاز الصوتي . شبكة األعصاب الموصلة بينهما 

  

   Larynxالحنجرة .  ١. ٢. ٣

     الحنجرة عبارة عن صندوق غضروفي يقع على قمة القـصبة الهوائيـة وهـي              

مفتوحة من األعلى ومن األسفل وهذا يسمح بمرور الهواء من القصبة الهوائيـة إلـى               

كما أن غضروفها غير مكتمل من الخلف ، شأنه شأن          . الحلق فالفم أو األنف والعكس      

صبة الهوائية مما يسهل مرور الطعام في المريء المالصـق للقـصبة            بقية حلقات الق  

وذلـك ألن  . وتكون بارزة في مقدمة الرقبة عند غالبية الـذكور   . الهوائية من الخلف    

فالتحدب العالي عنـد    .  درجة   ١٢٠ درجة بينما هي عندهن      ٩٠زاوية مقدمتها عندهم    

  .اث الذكور هو الذي يجعلها أكثر بروزاً منها عند اإلن
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  التجويف الحلقي

 . تجاويف الجهاز الصوتي.٣.٦الشكل

 التجويف األنفي

  رةالحنج

  التجويف الفموي
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وهما متصلتان في المقدمة ومنفصلتان     ١     وتحتوي الحنجرة على الرقيقتين الصوتيتين    

ويتحكم فيهمـا غـضروفا األرتنويـد       ) . ٨. ٣الشكل   (٧في المؤخرة مشكّلتان الرقم     

arytenoid            ا وكم.  اللذان يقومان بشدهما أو إرخائهما أو السماح بتقابلهما أو تباعدهما

هي الحال بالنسبة لسائر األعضاء البشرية األخرى ، فإن للرقيقتين الصوتيتين وظائف            

كمـا  . منها أنهما يعمالن كصمام يمنع دخول السوائل واألكل إلى الـرئتين            . أحيائية  

يقومان بمشاركة أعضاء أخرى في الحنجرة بحبس الهواء داخل الرئتين أثنـاء رفـع              

كمـا يـساعدان علـى    . د عال كعملية الوضع عند المرأة األجسام الثقيلة ، أو بذل جه  

  .عملية السعال بحبسهما الهواء ثم إطالقهما إياه دفعة واحدة 

.     سبق وأن ذكرنا بأن غضروفي األرتنويد يقومان بالتحكم في الرقيقتين الصوتيتين            

 األخـرى لرقيقتين الصوتيتين ، والطريقـة      الطريقة األولى شد ا   : ويتم ذلك بطريقتين    

فعند إبعادهما عن بعضهما يمر الهـواء بينهمـا دون          . تقريبهما من بعضهما البعض     

أما إذا تقاربتا من بعضهما بدرجٍة كافيٍة أثناء الزفير فإنهما تتذبـذبان            . إحداث صوت   

فكلما زاد  . رجة تردده   هذا التذبذب يمكن التحكم في شدته ود      . مصدرتان بذلك صوتاً    

وإذا ما التحمتا حجبتا الهواء تماماً فـال        . ة التردد والعكس بالعكس      زادت درج  شدهما

فالهمزة تنتج عن غلـق  . إال أنه بعد انفصالهما يخرج صوت الهمزة . تُصدران صوتاً  

                                                           
 وتُعرفان بالحبلين الصوتيين ، ولكن نظرا لكونهما رقيقتين وليستا حبلين فإنني أرى بتسميتهما كذلك ١

  .أي الرقيقتين الصوتيتين فهذا أدق في الوصف 
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 ، ثم ابتعادهما    glottisالرقيقتين الصوتيتين للفتحة التي بينهما ، والتي تسمى المزمار          

  .) .٨. ٣الشكل ( عن بعضهما 

وتتم عملية تذبذب الرقيقتين الصوتيتين باقترابهما من بعضهما بدرجة تكفي لمنـع                 

الهواء من الخروج فيزيد ضغط الهواء أسفلهما مما يؤدي إلى إبعادهما عن بعـضهما              

البعض فتخرج كمية من الهواء مسببة انخفاضاً في ضغط الهواء مما يسمح بتالقيهمـا              

من جديد مما يؤدي إلى إبعادهمـا ، وهكـذا          مرة أخرى وحجز الهواء فيرتفع ضغطه       

 أو دورة واحـدة     اً واحـد  اًوكل عملية غلق وفتح للمزمار تشكل تردد      . تتكرر الدائرة   

  .) .٧. ٣الشكل (
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 .٣.٧الشكل
صور فوتوغرافية للرقيقتين الصوتيتين وهما تقومان بـدورة كاملـة    

تظهـر  ) األعلـى مـن اليمـين     (ففي الصورة األولى    . لتردد واحد   
الرقيقتان متباعدتين نسبيا ثم تأخذان فـي االقتـراب حتـى ينغلـق             

ـ       ) الممر بينهما (المزمار   صف تماما كما في الصورة األخيرة من ال
وفي الصف الثاني تبدأ عملية عكسية لحركتهما ، إذ يدفعهما          . األول  

ضغط الهواء إلى التباعد من جديد حتى تـسمحان بمـرور الهـواء             
  ) . الصور تبدأ من اليمين إلى اليسار(بينهما 
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 .٣.٨الشكل
فعندما . الجهاز الصوتي وثالث حاالت لوضع الرقيقتين الصوتيتين        

ا في األشكال الثالثة التـي      ننظر من أعلى إليهما فإننا سنشاهدهما كم      
فالشكل األعلى يوضح وضعهما أثناء نطق األصـوات        . إلى اليمين   
والشكل الثاني يبين وضعهما أثنـاء نطـق األصـوات          . المهموسة  
والشكل األخير في حالة نطق الهمزة ، حيـث ينغلقـان           . المجهورة  

  .تماما 

غضروفا 
  األرتنويد

الرقيقتان
  الصوتيتان



  الصوتيات النطقية. ٣    الصوتيات العربية
  

-    -  ٣٧

فتصل درجة التـردد عنـد      .     وتتفاوت درجة تردد الرقيقتين الصوتيتين بين الناس        

 ذبذبة ، والرجال ما يقرب من       ٢٠٠ ذبذبة في الثانية ، والنساء فوق        ٣٠٠ق  األطفال فو 

 فكلمـا   والسبب في ذلك يعود إلى مساحة وطول الرقيقتين الـصوتيتين ،          .  ذبذبة   ١٢٠

فهما عند األطفال أقـصر وأقـل       .  زادت درجة ترددهما     قصرتا وصغرت مساحتهما  

قيقتين الـصوتيتين بـالتردد األسـاس       ويسمى تردد الـر   . مساحة منهما عند البالغين     

fundamental frequency أو النطاق الرنيني صفر ، F0 .  ونعتمد إلى حد كبير في

  .تمييز جنس المتحدث أو سنه على التردد األساس للصوت الذي نسمعه 

    والرقيقتان الصوتيتان من أهم أعضاء الجهاز الصوتي ، حيث لهما دور كبير فـي              

كما أنهما أول ما يستخدمه اإلنسان مـن األعـضاء          . صوات اللغوية   إخراج معظم األ  

  . فصراخ الطفل بعد الوالدة ناتج عن تذبذب الرقيقتين الصوتيتين . الصوتية 

     ويمكن إدراك الفرق بين تذبذب الرقيقتين الصوتيتين من عدمه ، بوضـع رؤوس             

ا ال تحس بتذبذبهما كما أنـك       أصابع اليد على الحنجرة ونفخ الهواء باستخدام الفم عنده        

 – حـاول أن تنطـق واواً طويلـة             نفـسه   الوضـع  وأنت في . لن تسمع لهما صوتاً     

 عندها سوف تحس بتذبذبهما في أصابعك كما أنك ستسمع الصوت الصادر            -وووووو

  .عنهما 

 ا ا ا ا ا ا ، ي ي ي           –     حاول نطق الصائتين العربيين اآلخرين وهما األلف والياء         

ستسمع التذبذب نفسه ، إال أن نوعية الـصوت تغيـرت ، فتذبـذب الـرقيقتين                 ف -ي  
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والفرق الحقيقي بـين هـذه   . الصوتيتين عند نطق األلف أو الياء أو الواو واحد تقريبا        

ن يغيرهما وضـع اللـسان والفـك        يوسعة التجويف الفموي اللذ    هو شكل     الصوائت

  .السفلي 

فعنـدما ننطـق    . كثير من األصوات اللغوية           تصاحب ذبذبة الرقيقتين الصوتيتين   

صوتاً ويكون هذا الصوت مصحوباً بتذبذب الرقيقتين الصوتيتين نطلق عليه مجهـوراً            

voiced              وإذا كان الصوت يخرج دون مصاحبة تردد الرقيقتين الـصوتيتين فإننـا ، 

/ . ز/والـصوت   / س/الحظ الفرق بين الصوت      . voicelessنسميه صوتاً مهموساً    

فهما يخرجان من مخرج واحد وتستطيع نطق أحدهما ثم نطق اآلخر دون تغيير فـي               

والفرق البارز بينهمـا هـو أن األول        . وضع اللسان أو األعضاء الصوتية داخل الفم        

  .مهموساً واآلخر مجهوراً 

فعند تقارب الرقيقتين الـصوتيتين     .     ومن األصوات التي تخرج من الحنجرة الهاء        

سمح بتذبذبهما وإنما تسمح بصدور صوت نتيجة الحتكـاك الهـواء بهمـا             بدرجة ال ت  

  / .هـ/يخرج الصوت 

 false    ويوجد فوق الرقيقتين الصوتيتين ما يسمى بالرقيقتين الصوتيتين الكـاذبتين  

vocal folds نهما قد تضيقان مجرى الهواء مما يمكن أن يصدر عنهما أ وهاتان رغم

ويطلـق  علـى     . هما دور في إخراج األصـوات اللغويـة         صوتاً  إال أنه لم يعرف ل      

 وذلـك  folds   true vocal ن تـا ن الحقيقيان الصوتيتا الرقيقت :الرقيقتين الصوتيتين
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وفي الغالب ُيكتفى بذكر الرقيقتين     . للتفريق بينهما وبين الرقيقتين الصوتيتين الكاذبتين       

  .ين الصوتيتين للداللة على الرقيقتين الصوتيتين الحقيقيت

  

   Pharyngeal Cavityالتجويف الحلقي  .  ٢. ٢. ٣ 

.    يمتد التجويف الحلقي من الحنجرة إلى بداية التجويف الفموي والتجويف األنفـي             

فهو عبارة عن أنبوب يصل بين الحنجرة من جهة وأنبوبي التجويف األنفي والتجويف             

  .الفموي من جهة أخرى 

كثير من اللغات   ر في نطق أصوات     ت أهمية تذك      وهذا التجويف ليس به أعضاء ذا     

الرقيقتين الصوتيتين والذي يعـد   الرنين الذي يحدث داخله نتيجة لتذبذب        االبشرية ، عد  

ويمكن تصغير هذا التجويف أو تكبيره وذلك       .  أهمية في نوعية الصوائت المنطوقة       اذ

فـي كلتـا الحـالتين      و. برفع الحنجرة أو خفضها ، أو بتضييقها بواسطة جذر اللسان           

كمـا  . تختلف نوعية  الرنين  الناتج عن الصوت الصادر عن الرقيقتين الـصوتيتين              

يمكن عزل الهواء داخل التجويف الحلقي بغلق الفتحة الواقعة بين الرقيقتين الصوتيتين            

من أسفل ، ومن أعلى بغلق فتحة الحنكحلقية التـي تفـصل بـين التجويـف األنفـي                  

ن جهة ، كما يفصل مؤخر اللسان عند التقائه باللهاة بين التجويـف      والتجويف الحلقي م  

  .الفموي والتجويف الحلقي من جهة أخرى 
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 وهو علـى شـكل      epiglottis     وفي داخل التجويف الحلقي يوجد لسان المزمار        

. ورقة نباتية ثابتة من إحدى طرفيها في أعلى الحنجرة أما الطرف اآلخر فقابل للحركة             

إذ يقوم بغلق أعلـى الحنجـرة فيحجـب الطعـام            . مهمة إحيائيةوظيفة  وهو صاحب   

. والشراب عن الدخول إلى الجهاز التنفسي سامحاً لهما بالعبور إلى المريء فالمعـدة              

  .فيما عدا ذلك فهو منتصب حتى ال يحجب الهواء عن الجهاز التنفسي 

لغات المعروفة ، إال أنه         وبينما ال ُيعرف للسان المزمار وظيفة صوتية في معظم ال         

يبدو من الدراسات األولية أن له دوراً أساساً في نطق األصوات الحلقية فـي اللغـات                

 فـإن  Pharyngeal wallفعند ميالن لسان المزمار تجاه الجـدار الحلقـي   . السامية 

هذا الصوت تستخدمه اللغات السامية والتي منها       . مجرى الهواء يضيق مصدراً صوتاً      

  / .ح/، / ع/العربية فيخرج الصوتين اللغة 

  

   Nasal Cavityالتجويف األنفي .  ٣. ٢. ٣

     يتكون التجويف األنفي من تجويفين يفصل بينهما حاجز يمتد مـن بـين فتحتـي               

األنف إلى مؤخرة التجويف األنفي ، حيث يلتقيان في فتحـة واحـدة تـشرف علـى                 

. اللين بين التجويفين األنفي والحلقي      ويفصل الحنك الصلب والحنك     . التجويف الحلقي   

، إذ يقوم بتنقية وتلطيف الهـواء الـداخل إلـى           مهمة   إحيائيةوللتجويف األنفي وظيفة    

  .الرئتين ، إضافة إلى وظيفته كحاسة للشم 
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    والتجويف األنفي منفصل عن التجويف الفموي بطبيعته إال أنه متصل بـالتجويف            

 بفصل soft palate / velumويقوم الحنك اللين . ة الحلقي عن طريق فتحة الحنكحلقي

  .هذين التجويفين عندما ُيرفع إلى أعلى وتوصيلهما ببعضهما عندما ُيخفض 

    التجويف األنفي تجويف ثابت أي ال يمكن التحكم في حجمه أو األعضاء الموجودة             

ـ           . بداخلة   ر هـذا   ووظيفته الصوتية تتمثل في الرنين الصادر عن مرور الهـواء عب

فيخرج منه  . التجويف ، هذا الرنين ينتج بطبيعة الحال عن تردد الرقيقتين الصوتيتين            

  / .ن/، / م/الصوتين 

  

   Oral Cavityالتجويف الفموي   . ٤. ٢. ٣

ويمتد من  .      وهو أكثر التجاويف تعقيداً كما أن غالبية األصوات اللغوية تخرج منه            

ويحتوي على الشفتين ، والوجنتين ، واألسـنان ،         . ي  الشفتين إلى أعلى التجويف الحلق    

وكما هي الحـال    . واللسان ، والحنك الصلب ، والحنك اللين والفكين األعلى واألسفل           

 تتمثـل فـي كونـه       إحيائيةبالنسبة للتجاويف األخرى ، فإن للتجويف الفموي وظيفة         

ففيه تـتم عمليـة      . المحطة األولى التي تتم فيها أول عملية من عمليات هضم الطعام          

كمـا يمكـن اسـتخدامه      . مضغ األكل وخلطه باللعاب ، وإرساله إلى الحلق ليتم بلعه           

  .لعبور الهواء من وإلى الجهاز التنفسي في حالة انغالق التجويف األنفي 
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   ونظراً ألهمية التجويف الفموي فإننا سنتحدث عن أعضاء النطق فيه بـشيء مـن              

  .أهمية في إخراج األصوات اللغوية التفصيل لما لكل منها من 

  

   Lips and Cheeksالشفتان والوجنتان   .  ١. ٤. ٢. ٣

وتتصل الـشفتان   .     تعمل الشفتان والوجنتان غطاء لألسنان والتجويف الفموي كله         

غلق الشفتين في حالة نطـق الـصوت        : بالوجنتين بمجموعة من العضالت تمكننا من       

، وأيـضا   / ف/ى لتقابل الثنايا العليا كما فـي الـصوت          ، ومن رفع الشفة السفل    / ب/

، أو  / ي/، وبسطهما كما فـي نطـق الـصوت          / و/تدويرهما كما في نطق الصوت      

هذه المجموعة من العضالت المعقدة     . الفصل بينهما بشكل واضح كما في حالة األلف         

  .مغطاة بطبقة رقيقة من الجلد الذي نشاهده على وجوه اآلخرين 

  

   Teethاألسنان  . ٢. ٤. ٢. ٣

إذ تشكل الطبقة الخارجيـة منهـا       .     تتكون األسنان من طبقات متباينة في صالبتها        

أصلب مادة في جسم اإلنسان ، ويتكون لب األسنان من مادة لينة تشتمل على  أعصاب               

  .وتتصل األسنان بالفكين العلوي والسفلي. وأوردة دموية 

تنمو خالل السنة األولى إلى السنة الثالثة      .  سناً   ٣٢سان      ويبلغ عدد األسنان عند اإلن    

ووجودها في فم المتحدث مهم إلخراج بعـض األصـوات مـن مخارجهـا              . عشرة  
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.  من األصوات اللغويـة      اًكثيرقواطع أكثرها أهمية ، حيث تخرج       إال أن ال  . الصحيحة  

خـرج األصـوات    وت/ . ف/فعندما تلتقي الشفة السفلى بالقواطع العليا يخرج الصوت         

  .نتيجة لوقوع مقدم اللسان بين القواطع العليا والسفلى / ظ/، / ذ/،/ ث/

  

   Tongueاللسان . ٣. ٤. ٢. ٣

بل إن اإلنسان أطلق اللـسان      .     اللسان من أهم أعضاء النطق في الجهاز الصوتي         

لـصوتي  فُجعلت اللغة مماثلة اللسان ، رغم أن مقرها الدماغ وما الجهاز ا           . على اللغة   

أي أن لغتـه    " لسانه عربـي  "فنقول في العربية    . بكامله إال وسيلة من وسائل إبرازها       

وفـي  .  أي اللغة األم أو لغته األولى mother tongueعربية ، ويقال في اإلنجليزية 

وال نعجب من ذلك إذا     .  تعني اللغة واللسان في الوقت نفسه        langueالفرنسية الكلمة   

  .من دور في نطق األصوات اللغوية ما علمنا ما للسان 

    واللسان يحتل حيزاً كبيراً داخل التجويف الفموي إضافة إلى وجود جزء منه فـي              

ويتكون من مجموعة من العضالت تجعل من الممكن تحريكـه أو           . التجويف الحلقي   

إلى اللهاة كمـا    / ث/تحريك جزء منه إلخراج أصوات تمتد من الثنايا كما في الصوت            

فإنه يمكن تقسيم اللسان إلى عدة أجـزاء        . ١.  ٣وكما يبين الشكل    / . خ/الصوت  في  

 ، مؤخر اللسان    center ، وسط اللسان     front ، مقدم اللسان     tipطرف اللسان   : منها  
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back     2 ، جذر اللسانroot .          ويقابل اللسان أعضاء أخرى من الجهاز الصوتي ، فهو

، يقابل طرف اللسان الثنايا ، ويقابل مؤخر اللسان         ال يعمل بمفردة ، فعلى سبيل المثال        

  .الحنك اللين 

إذ يمتد مـن    .      ويحتل اللسان جزءاً كبيراً من التجويف الفموي والتجويف الحلقي          

وهو متصل بالفـك    . خلف الثنايا إلى أعلى التجويف الحلقي إلى وسط التجويف الحلقي         

السفلي أو ارتفاعه يؤديان إلى انخفاض      أي أن انخفاض الفك     . السفلي ومرتبط بحركته    

  .اللسان أو ارتفاعه ، على التوالي 

تقوم .      ويتحكم في شكل اللسان أربع عضالت على شكل أنسجة داخل جسم اللسان             

هذه العضالت يمكنهـا بالتنـسيق      . هذه العضالت ببسطه أو ضمه أو رفعه أو خفضه          

قاء على بقية اللسان منخفضة ، كما هـي         فيما بينها من رفع أجزاء من اللسان مع اإلب        

إذ ترتفع الحافتان الجانبيتان للـسان ويبقـى وسـط          / . س  / الحال عند نطق الصوت     

  .اللسان معبراً ضيقاً للهواء ليخرج من الفم 

  

  

  

                                                           
. أي أنه ال يوجد حد فاصل واضح بين جـزء وآخـر   . للسان والحنك تقسيم اعتباطي هذا التقسيم   ٢

 .ولكن توضع فواصل تقريبية بين هذه األجزاء ليسهل التعرف على مخارج األصوات ودراستها 
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    Palateالحنك .  ٤. ٤. ٢. ٣

ويمتد مـن أصـول     .     الحنك هو سقف التجويف الفموي وأرضية التجويف األنفي         

  .نايا العليا إلى اللهاة حيث تقع نهاية التجويف الفموي واألنفي ويبدأ التجويف الحلقي الث

 ، والثـاني ،  hard palateاألول ، الحنك الـصلب  :      وينقسم الحنك إلى قسمين 

إذ يمتـد  . فالحنك الصلب يقع في مقدمة التجويف الفموي  . soft palateالحنك اللين 

 وهـي   palate ر، إلى نهاية الغا   / ت/منها الصوت   ي يخرج    والت alveolarمن اللثة   

بينما يقع الحنك اللين في مؤخرة      / . ي/المنطقة المقعرة من الحنك حيث ينطق الصوت        

وهي الجسم الذي يبدو متدلياً في نهاية       . وينتهي الحنك اللين باللهاة     . التجويف الفموي   

  .الفم عند فتحه والنظر للمرآة 

ذكرنا إحدى الوظائف الصوتية للحنك اللين ، وهي عمله كبوابة قفـل                وقد سبق أن    

أما اللهاة فتخرج منهـا     /  ك/كما أنه يقابل اللسان إلخراج الصوت       . للفتحة الحنكحلقية   

  / .ق/، / غ/، / خ/األصوات 

  

   Mandibleالفك األسفل   .  ٥. ٤. ٢. ٣

فعند نطق صوت   . يف الفموي        يساعد الفك األسفل في زيادة أو إنقاص حجم التجو        

وهكـذا  / . ي/مثل األلف نرى انخفاض الفك السفلي بينما يرتفع عند نطق صوت مثل             

  .لبقية األصوات مع تفاوت في درجة انخفاض الفك األسفل حسب حاجة الصوت لذلك 
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  الخالصة .  ٣. ٣

تـرض       الجهاز الصوتي عند اإلنسان عبارة عن تجاويف أو أنابيب بها أعضاء تع           

ويعتمد الجهاز الصوتي فـي     . مسار الهواء الخارج من الرئتين فتحدث أصواتاً مختلفة         

  .معظم اللغات على الجهاز التنفسي كمصدر للطاقة 

     تمثل الحنجرة مصدر التردد األساس لغالبية األصوات اللغويـة كونهـا تحـوي             

 الحلقـي ، واألنفـي ،       –بينما تقوم التجاويف الثالثة األخـرى       . الرقيقتين الصوتيتين   

 بالتأثير على التردد األساس الصادر عن الرقيقتين        - بما تحويه من أعضاء      –والفموي  

وهنـاك أصـوات لغويـة ال       . فنتمكن من إخراج أصوات عديدة ومتباينة     . الصوتيتين  

تعتمد على الرقيقتين الصوتيتين إلخراجها ، وإنما تعتمد على وضع أعـضاء النطـق              

وهـذا  . ن والشفتين التي تعترض انسياب الهواء مولدة ترددات صوتية          األخرى كاللسا 

 .ما يحدث أثناء نطق األصوات المهموسة 

 


